
 
 
 
 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2014/1 
Caràcter: Ordinari 
Data: dijous, 13 de febrer de 2014 
Durada: De les 20:10 a les 21:00 hores 
Lloc: Sala de Presidència del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
 
Hi assisteix: 
 Sr. Jesús Fierro i Rugall, president  
 Sr. Pere Navinés Planes, vice-president segon  
 Sr. Ricard Pérez Llordés, vice-president tercer  
 Sra. Rosa Andorrà Nicola, consellera  
 Sra. Dolors Espluga Espluga, consellera  
 Sra. Maria Carme Ribó Domenjó, consellera  
 Sr. Pere Artigues Alrich, conseller  
 Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller  
 Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller  
 Sra. Montserrat Ramoneda Ballester, consellera  
 Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sra. Concepció Rabassa Castellarnay, consellera  
 Sr. Pere Millàs Casals, conseller  
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
Excusen la seva absència:  
 Sr. Josep Xavier Camps Torrens,  vice-president primer  
 Sr. Eduard Vives Espuga,  conseller  
 Sr. Josep Miquel Alfonso Sànchez,  conseller  
 Sr. Arcadi Payerols Solà,  conseller  
 Sr. Antoni Casanovas Alís,  conseller  
 Sr. Jordi Sala Solans,  conseller  
 
Alcaldes presents: Cap 
 
S’incorporen durant la sessió: Ningú 
 
 

ORDRE DEL DIA 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 



Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
2. Sol·licitud per a ser administració actuant de l'EDAR 2014 i sol·licitud ajut. 
3. Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a la coordinació dels serveis 

de l'Oficina comarcal d'habitatge i la Borsa de Mediació social. 
4. Conveni amb els ajuntaments per l'assistència jurídica, 2014 
5. Pròrroga del conveni amb ajuntaments per la gestió laboral, comptable i fiscal - prova pilot 
6. Modificació de l'ordenança fiscal d'assistència tècnica 
7. Aprovació del projecte "Mur de contenció de tres i reforç del ferm en diversos trams del 

camí d'accés Argolell i Arduix" 
8. Ratificació de l'acord de dissolució del Consorci Ruta Oficis d'Ahir 
9. Operacions de tresoreria a curt termini 2014 
10. Aprovació del pressupost 2014 i plantilla de personal 
11. Assumpció funcions de gerència per la presidència durant baixa prevista 
12. Acord de reincorporació i declaració de compatibilitat de personal 
13. Calendari de sessions del Ple 2014 

 
Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 

14. Acord de col·laboració amb el Programa marc de cooperació "ARACOOP" amb el 
Departament d’Empresa i Ocupació i la Confederació de Cooperatives de Catalunya. 

15. Aprovació de la declaració de BCIL de l'ermita de Santa Pelaia (municipi de Fígols i Alinyà) 
 

 Punts inclosos per urgència 
16. Donar compte de rendicions al MINHAP : Morositat 3r. i 4rt trimestre i liquidacions 

trimestrals. 
 

17. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  
18. Informes de Presidència 
19. Torn obert de paraules als alcaldes 
20. Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova l’acta anteriors 7/2013, de data 19 de desembre 
de 2013.  
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
 
2. SOL·LICITUD PER A SER ADMINISTRACIÓ ACTUANT DE L’EDAR 2014 I SOL.LICITUD 
AJUT  

Exp. Núm.: SUB 2014/01 
 
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell va renovar la condició d’administració actuant de l'explotació de 
l'EDAR de Montferrer per Resolució del Director de l’ACA, de 15 de febrer de 2013, amb clau 
d’expedient AF13000071.   
 
La previsió de despeses ordinàries per a l’any 2014 es preveu seguir amb la reducció i contenció 
de la despesa que sigui estrictament indispensable per al bon funcionament del sistema de 
sanejament, incloent el manteniment de la despesa energia elèctrica, de la despesa en personal 
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laboral, el manteniment general de l’EDAR de Montferrer i equips i de les 3 estacions de 
bombament (Arfa, Alàs i Aravell) i col·lectors en alta; la realització de l’extracció de fangs dins de la 
partida de residus sòlids i la realització despeses indirectes mínimes indispensables. Resulta així la 
següent proposta d'explotació per a l'any 2014: 
 

 
Despeses directes, indirectes, reposició i 
millores de sanejament en l’àmbit del CCAU 

 
 

361.840,00€ 
 

 
S’informa que no s’ha rebut encara la resolució definitiva corresponent a l’any 2013, sinó que 
només s’han rebut tres resolucions d’atribució de fons a compte en data 15 de febrer, 1 d’agost i 
17 de desembre. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat que sigui renovat el nomenament del Consell Comarcal de l'Alt Urgell com a 
administració actuant per a l'explotació de l'EDAR de Montferrer durant l'any 2014.  
 
Segon. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concret al Departament d'Explotació de 
Depuradores, que sigui atribuïda la quantitat de  361.840,00 €, més IVA, segons el desglossament 
previst al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, com a administració actuant de l'explotació de l'EDAR 
de Montferrer per al 2014. 
 
Tercer. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que s’executi i es tingui en compte l’establert al 
PSARU en relació a aquesta EDAR per a la seva ampliació per poder atendre el creixement previst 
al Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de la Seu d’Urgell. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL PER A LA 
COORDINACIÓ DELS SERVEIS DE L’OFICINA COMARCAL D’HABITATGE I LA BORSA DE 
MEDIACIÓ SOCIAL 

Exp. Núm.: CNV 2014/2  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell disposa d’una Oficina Comarcal d’Habitatge en col·laboració 
amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, la qual presta serveis i gestions d’habitatge principalment 
en l’àmbit territorial comarcal. 
 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell disposa d’una Borsa de Mediació Social en col·laboració també 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a través de la qual presta serveis i gestions d’habitatge 
principalment en l’àmbit territorial comarcal. 
 
És voluntat de les dues administracions seguir col·laborant amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i establir uns criteris per a la coordinació i la col·laboració entre les respectives Oficines 
a efectes d’evitar duplicitats en les gestions, optimitzar els recursos disponibles i facilitar l’accés als 



serveis d’habitatge mitjançant una finestreta única, a la ciutat de la Seu d’Urgell, mitjançant el qual 
es fixa que l’Oficina d’habitatge del Consell Comarcal centrarà la seva activitat en la informació i 
l’atenció ciutadana en matèria d’habitatge i la gestió i tramitació d’expedients corresponents als 
programes d’àmbit tècnic relatius a l’habitabilitat, les inspeccions tècniques i la rehabilitació 
d’habitatges, i que, l’Oficina d’habitatge de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, centrarà la seva 
activitat en la informació i l’atenció ciutadana en matèria d’habitatge i la gestió i tramitació 
d’expedients corresponents als programes socials d’habitatge. 
 
Per tot això, cal signar un conveni per coordinar i determinar les respectives funcions en matèria 
d’habitatge. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la coordinació dels serveis 
de l’Oficina comarcal d’habitatge i la Borsa de Mediació social. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i donar-ne compte a l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. 
 
 
4.CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS PER L’ASSISTÈNCIA JURÍDICA DEL 2014 
 
El president exposa la proposta indicant que és la mateixa que els anys anteriors. 
 
La Sra. Vidal del grup del PSC-Progrés pregunta si l’import és el mateix i quin grau de satisfacció 
en tenen els ajuntaments. 
 
El president respon que l’import és el mateix que els altres anys, amb la mateixa proposta de 
finançament. Pel que fa a la satisfacció dels ajuntaments pot respondre que arrel de les enquestes 
i entrevistes que s’han fet amb els alcaldes aquest servei tenia un grau de satisfacció de 8 sobre 
10. 
 
ACORD 
CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS PER L’ASSISTÈNCIA JURÍDICA DEL 2014 
 

Exp. Núm.: CNV 2014/3  
 
En el proppassat Consell d’Alcaldes es va exposar la possibilitat de renovar un conveni per a la  
prestació d’un servei d’assessorament jurídic per a temes diversos i especialment per aquells que 
poguessin derivar cap a un procediment judicial, als alcaldes dels diferents ajuntaments de la 
comarca. 
 
Per tal d’impulsar l’acord dels ajuntaments de la comarca i del propi Consell Comarcal per a la 
contractació del servei d’assessorament jurídic indicat més amunt, s’ha manifestat la voluntat de 
les parts de fer una contractació única i conjunta del servei. 
 
Tenint en compte que el finançament previst es fixa en un terç de la despesa a càrrec del Consell 
Comarcal, un altre terç a càrrec de l’Ajuntament de la Seu i el terç restant a repartir entre els 
ajuntaments que s’adhereixin, es proposa que el conveni marc se signi inicialment entre el Consell 
Comarcal i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell al qual es podran adherir la resta d’ajuntaments de la 
comarca. 
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Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni marc pel servei d’assessoria jurídica pels Ajuntaments i al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell.  
 
Segon. Notificar aquest acord, amb la tramesa del conveni marc, a tots els ajuntaments de la 
comarca. 
 
Tercer. Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
 
5. PRÒRROGA DEL CONVENI AMB AJUNTAMENTS PER LA GESTIÓ LABORAL, 
COMPTABLE I FISCAL- PROVA PILOT 

Exp. Núm.: CNV 2013/24  
 
En el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, de data 25 de juliol de 2013, es va acordar fer una 
prova pilot de la gestió laboral, comptable i fiscal amb tres ajuntaments de la comarca Cabó, Cava i 
la Vansa i Fórnols,  que compten amb secretaria-intervenció assistida amb funcionaris d’habilitació 
estatal del Consell Comarcal.  
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Prorrogar el Conveni amb els ajuntaments de Cabó, Cava i la Vansa i Fórnols per a la 
prova pilot de gestió laboral, comptable i fiscal, per a l’any 2014. 
 
Segon.  Notificar aquesta acord als ajuntaments afectats. 
 
 
6. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
 
El president explica que amb la modificació d’aquesta ordenança es pretén adequar tant els 
conceptes com els imports, ja que no s’havia revisat des de fa 18 anys. 
 
La Sra. Vidal del grup del PSC-Progrés demana si es fa servir molt. 
 
El president exposa que la demanda de serveis tècnics fluctua força depenent del moment i de les 
convocatòries d’ajuts. Esmenta també que ara amb els pocs recursos que tenen els ajuntaments 
s’estan fent menys projectes. 
 



ACORD 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

Exp. Núm.: INT 2014/05 
 

Des del 8 de febrer de 1996 el Consell Comarcal de l’Alt Urgell té establerta l’ordenança fiscal 
número 3 “Taxa per a la prestació del servei d’assistència tècnica”. 
 
La presidència del Consell Comarcal, en conseqüència, ha incoat expedient de modificació de 
l’article 6è. “Quantia tributària” de l’ordenança fiscal  per així actualitzar l’import de la taxa als 
costos reals del servei, que fixa les següents tarifes: 
 
1.- OBRES D’ARQUITECTURA I EDIFICACIÓ EN GENERAL. 
 
L’import del preu públic vindrà determinat per la fórmula següent: 
P= (Pe x Cm %) x Ct x Cp 
En la que: 
P  és el import del preu públic 
Pe  és el pressupost d’execució material de l’obra o projecte 
Cm és el coeficient percentual a aplicar en funció de la superfície en m2 de l’obra o intervenció, segons la 
taula següent: 
 

SUPERFÍCIE DE 
L’OBRA 

PEM Cm 

De 0 a 100 m2 < 100.000 € 8,20 
De 101 a 400 m2 < 150.000 € 6,60 
De 401 m2 a 800 m2 < 300.000 € 5,40 
Més de 801 m2 >300.001 € 4,40 
 
Ct és el coeficient en funció del tipus de treball segons la taula següent: 
 

TIPUS DE TREBALL Ct 
Avantprojecte 0,20 
Projecte executiu (inclou avantprojecte i memòria) 0,50 
Direcció de l’obra 0,50 
 
Cp és el coeficient en funció de la població censada del municipi o EMD segons la taula següent: 
 

POBLACIÓ CENSADA Cp 
Menys de 500 habitants 0,40 
De 501 a 1.000 habitants 0,45 
De 1.001 a 2.000 habitants 0,50 
De 2.001 a 5.000 habitants 0,55 
Més de 5.001 habitants 0,60 
 
El preu mínim resultant  de l’aplicació d’aquesta tarifa serà de 250 €   
 
2.- OBRES D’URBANITZACIÓ I ENGINYERIA EN GENERAL. 
 
L’import del preu públic vindrà determinat per la fórmula següent: 
P= (Pe x Cm %) x Ct x Cp 
En la que: 
P  és el import del preu públic 
Pe  és el pressupost d’execució material de l’obra o projecte 
Cm és el coeficient percentual  a aplicar en funció del pressupost d’execució material de l’obra (PEM), 
segons la taula següent: 
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PEM  Cm 
De 0 a 100.000 € 6,60 
De 100.001 a 150.000 € 6,00 
De 150.001 a 300.000 € 5,30 
De 300.001 a 1.000.000 € 4,30 
Més de 1.000.001 € 3,70 
 
Ct és el coeficient en funció del tipus de treball segons la taula següent: 
 

TIPUS DE TREBALL Ct 
Memòria valorada S. tarifa 
Projecte executiu 0,50 
Direcció de l’obra 0,50 
 
Cp és el coeficient en funció de la població censada del municipi o EMD segons la taula següent: 
 

POBLACIÓ CENSADA Cp 
Menys de 500 habitants 0,40 
De 501 a 1.000 habitants 0,45 
De 1.001 a 2.000 habitants 0,50 
De 2.001 a 5.000 habitants 0,55 
Més de 5.001 habitants 0,60 
 
El preu mínim resultant  de l’aplicació d’aquesta tarifa serà de 250 €   
 
 
3.- PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA D’INSTAL.LACIONS ENERGÈTIQUES. 
 
L’import del preu públic vindrà determinat per la fórmula següent: 
P= (Pe x Cm %) x Ct x Cp 
En la que: 
P  és el import del preu públic 
Pe  és el pressupost d’execució material de l’obra o projecte 
Cm és el coeficient percentual  a aplicar en funció del pressupost d’execució material de l’obra (PEM), 
segons la taula següent: 
 

PEM  Cm 
De 0 a 35.000 € 3,20 
De 35.001 a 100.000 € 2,56 
De 100.001 a 400.000 € 1,92 
De 400.001 a 1.000.000 € 1,60 
Més de 1.000.001 € 1,00 
 
Ct és el coeficient en funció del tipus de treball segons la taula següent: 
 

TIPUS DE TREBALL Ct 
Memòria valorada 0,10 
Projecte executiu 1,00 
Direcció de l’obra 1,00 



 
Cp és el coeficient en funció de la població censada del municipi o EMD segons la taula següent: 
 

POBLACIÓ CENSADA Cp 
Menys de 500 habitants 0,40 
De 501 a 1.000 habitants 0,45 
De 1.001 a 2.000 habitants 0,50 
De 2.001 a 5.000 habitants 0,55 
Més de 5.001 habitants 0,60 
 
El preu mínim resultant  de l’aplicació d’aquesta tarifa serà de 250 €   
 
4.- ALTRES TREBALLS I INFORMES TÈCNICS. 
 
 
CODI TIPUS DE TREBALL       UNITAT DE CÀLCUL  PREU 

 1  TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS D’ACTIVITAT 
1.1 Informes preceptius       informe  150,00 € 

2 RÈGIM DE COMUNICACIÓ AMBIENTAL (Activitats annex III) 

2.1 Verificació i informe tècnic (Es realitzarà a voluntat de l’ajuntament 
 En casos especials que requereixi de revisió o avaluació tècnica) informe     75,00 €  
2.2 Revisió de la documentació      informe     35,00 € 
2.3 Control, canvis no substancials i canvis titularitat   informe    45,00 € 
 

3 RÈGIM DE LLICÈNCIA AMBIENTAL (Activitats annex II) 
 

3.1 Anàlisi de suficiència i idoneïtat del projecte    informe      60,00 € 
3.2 Verificació i informe tècnic      informe   150,00 € 
3.3 Control inicial        informe  100,00 € 
3.3 Control periòdic, canvis no substancials i canvis titularitat  informe       45,00 € 
 

4 RÈGIM D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL (Activitats annex I) 
 

4.1 Informe sobre aspectes ambientals de competència municipal  informe   250,00 € 
4.3 Control, canvis no substancials i canvis titularitat   informe     60,00 € 
 

5 PROTECCIÓ CIVIL 
 
5.1 Plans d’Autoprotecció (Decret 82/2010)           informe               600,00 € 
5.2 Implantació Pau (reunions informatives i coord. formació)   Ut.   250,00 € 
5.3 Verificació i informe tècnic de Plans d’Autoprotecció/Validacions informe    108,00 € 
5.4 Elaboració de Plans d’Actuació Municipal    memòria            600,00 € 
5.5 Revisió i actualització de PAU’s i Plans Actuació Municipal  memòria  300,00 € 
 

6 ALTRES TREBALLS I INFORMES TÈCNICS 
 
6.1 Certificació eficiència energètica d’edificis públics   Ut.   350,00 € 
6.2 Memòries valorades        Ut.   250,00 € 
6.3 Informe tècnic        Ut.   100,00 € 
6.4 Actualitzacions de memòries valorades     memòria  100,00 € 
6.5 Informe d’estalvi energètic       informe    450,00 € 
6.5 Hora de tècnic. Grup A, subgrup A1     Hora     20,40 € 
6.6 Hora de tècnic. Grup A, subgrup A2     Hora     18,00 € 
6.7 Hora de tècnic. Grup B       Hora     15,60 € 
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Atès el disposat a l'art. 17.1 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i,  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
  
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6è de l’ordenança fiscal núm. 3, “Taxa per 
a la prestació del servei de teleassistència”, i la tarifa que queda fixada en la quantia que s'expressa 
en el text de l’ordenança, que resta incorporada a l'expedient. 
 
Segon. Exposar al públic aquests acords pel termini de 30 dies mitjançant edicte al taulell 
d'anuncis comarcal i al BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions. Cas que 
no se'n presentin es consideraran definitivament aprovades. 
 
 
7. APROVACIÓ DEL PROJECTE “MUR DE CONTENCIÓ DE TRES I REFORÇ DEL FERM EN 
DIVERSOS TRAMS DEL CAMÍ D’ACCÉS ARGOLELL I ARDUIX” 

Exp. Núm.: SEC 2014/1  
 
El Consell Comarcal té previst fer obres de “Mur de contenció de tres i reforç del ferm en diversos 
trams del camí d’accés Argolell i Arduix”, i que estan incloses inicialment al PUOSC 2014 
  
El projecte, amb un pressupost de 65.590,14 € (54.206,73 € més 11.383,41 € d’IVA), ha estat 
redactat  pel Sr. Josep Lluis Pargaña, enginyer dels serveis tècnics comarcals. 
 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals i 235 del 
Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el projecte d’obres de Mur de contenció de tres i reforç del ferm en diversos 
trams del camí d’accés Argolell i Arduix, que té un import d’execució per contracte de 65.590,14 
€.  
 
Segon. Exposar al públic pel termini de trenta dies per tal que es puguin presentar al·legacions i/o 
suggeriments, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al BOP i al taulell d’anuncis 
de la corporació, fent constar que cas que no se'n presentin es considerarà aprovat definitivament. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments, al terme municipal del qual se situa 
l’obra per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys, si s’escau 
 
 
8.RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE DISOLUCIÓ DEL CONSORCI RUTA DELS OFICIS D’AHIR 

 
Exp. Núm.: SEC 2014/2  

 



Havent-se rebut el certificat de l’acord de dissolució de Consorci Ruta dels Oficis d’Ahir pres per 
Assemblea General d’aquest consorci en data 28 de gener de 2014. 
 
Tenint en compte que la dissolució del Consorci no comporta  també la proposta de liquidació. 
 
Tenint en compte el disposat a l’article 8.2.i) dels Estatuts del Consorci i el l’art. 324 del Decret 
179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS) 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Ratificar l’acord de l’Assemblea General del Consorci Ruta dels Oficis d’Ahir de data 28 de 
gener de 2014 de dissolució d’aquest. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Consorci per a la tramitació de l’expedient de dissolució. 
 
 
9. OPERACIONS DE TRESORERIA A CURT TERMINI 2013 

Exp. Núm.: INT 2012/23  
 
En data 10 d’octubre d’enguany el Ple va acordar aprovar les bases i fer el tràmit amb les entitats 
bancàries per a la contractació de pòlisses de tresoreria de màxim 1 any i  fins a un màxim de 
1.300.000,00 €.  
 
El Ple de 19 de desembre de 2013 ja va acordar la contractació de dues pòlisses fins a l’import de 
800.000,00 €, les dues sumades, amb altres entitats bancàries. 
 
El mes de gener s’ha rebut una oferta per part de l’entitat bancària Caixa Banc per subscriure un 
operació de crèdit a curt termini per import de 200.000,00 € 
 
Vist l’informe emès per la interventora, i tenint en compte el disposat als articles 51 i 52 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, per atendre necessitats transitòries de tresoreria, es pot contractar aquesta 
operació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer . Concertar amb l’entitat Caixa Banc una operació de crèdit a curt termini amb les següents 
característiques: 
 
Import màxim..........................................: 200.000,00 € 
Modalitat.................................................: Operació de tresoreria  
Termini ...................................................:     1 any 
Tipus d'interès sobre el saldo disposat...: Euribor trimestral + 4,75 % 
Comissió d'obertura................................: 0,50 % 
Comissió d’estudi ...................................: 0,50 % 
Comissió no disponibilitat ......................: 1,40 %  
Comissió d'operativa...............................:     No informa 
Formalització ..........................................: Intervinguda per Notari. 
 
Segon. Fer constar explícitament:  
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a)  Que aquesta entitat compta amb Pressupost aprovat per a l'exercici actual. 
b)  Que, abans i després de formalitzar aquesta operació, l'import concertat vigent per 

les d'aquesta naturalesa no supera ni superarà en cap moment el 30 % dels 
recursos liquidats per a operacions corrents de l'exercici de 2012. 

c)  Que la part disponible dels recursos afectats en garantia és suficient per atendre la 
devolució del capital i les despeses financeres que pot generar l'operació. 

 
Tercer. Trametre informació del crèdit que es formalitzi a la Direcció General de Política Financera 
del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en termini i forma regulats 
a la normativa vigent sobre tutela financera de les entitats locals. 
 
Quart. Facultar el Sr. Jesús Fierro i Rugall, president, amb DNI núm. 41078325-A, per tal que, en 
nom i representació d'aquesta corporació comarcal, formalitzi la documentació contractual 
corresponent. 
 
 
10. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2014 I PLANTILLA DE PERSONAL 
 
Un cop distribuïda una còpia del resum del pressupost a tots els consellers i conselleres, el 
president cedeix la paraula al Sr. Ricard Pérez, vicepresident, qui fa la presentació del pressupost 
per anualitat 2014, amb el suport de la presentació del mateix projectada en suport digital. 
 
Pel que fa al compliment del límit de la despesa, de l’estabilitat pressupostària, la sostenibilitat 
financera i la regla de despesa, la Sra. Camps n’explica el seu contingut i compliment en base a la 
informació deduïda de la rendició trimestral de liquidació. En relació als ingressos detalla més 
concretament la procedència del pressupostat al capítol IV de transferència d’altres 
administracions destacant-se l’alt percentatge que representa les transferències de la Generalitat 
de Catalunya. En relació al pressupost de despeses i en concret al capítol I de despeses de 
personal, destaca el fet que la despesa s’ha incrementat degut als programes del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) pels quals tenim subvenció i que impliquen la contractació de 
personal per desenvolupar aquesta projectes concrets, citant, a tall d’exemple, el programa de 
Treball i Formació, a través del qual s’han contractat 16 persones durant 6 mesos i un coordinador 
durant 7 mesos. Alhora explica que l’estructura i la despesa de personal fix no s’ha incrementat. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Pérez, qui fa un resum dels programes més importants continguts al 
pressupost . 
 
Pren la paraula el president, Sr. Fierro, qui agraeix la feina feta als polítics, als tècnics i a la gerent. 
Comenta les imatges que han il·lustrat la presentació de diapositives digitals, destacant la primera 
en què el fons s’hi veu un paisatge de Cabó amb parapents volant que denota força i impuls, i la 
que il·lustra l’explicació sobre la transferència d’ingressos d‘altres administracions en què el 
paisatge del bosc nevat ens rememora la situació de “congelació” que vivim. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal pel grup del PSC-Progrés, i en primer lloc manifesta que efectivament 
és un pressupost continuista i auster, la qual cosa considera normal atès els ingressos finalistes de 
què es nodreix. Troba a falta ajuts als ajuntaments petits per la via de la inclusió d’alguna altre 



obra, ja que tot i els problemes financers considera que per urgències a ajuntaments petits per 
manteniment s’hauria d’haver contemplat. També demana que tot el que es pugui fer en suport 
tècnic i en reducció de quotes també ajuda als ajuntaments petits, ja que tot i que es diu que es 
mantenen les quotes, creu que en temps de crisis s’hauria d’ajudar més al més petits. En relació al 
suport a entitats culturals i socials troben que la dotació és molt baixa. Alhora que manifesten el 
seu acord en la importància sobre el pagaments a proveïdors. Anuncia el vot d’abstenció dels 
membres del grup del PSC-Progrés. 
 
Pren la paraula la Sra. Camps, gerent, i explica que en aquest sentit, per exemple, el Conveni per 
atendre les urgències socials, i degut a un ajut de la Diputació, els ajuntaments al final no han 
hagut de pagar res i s’han pogut atendre les demandes tramitades. 
 
Pren la paraula el Sr. Millàs del Partit Popular i manifesta que els pressuposts, que estan dins el 
marc normatiu, estan molt lligats als que fa la Generalitat, que almenys per aquest any ha aprovat 
un pressupost, cosa que no va fer ‘any passat. Manifesta que coincideix amb l’explicació de la Sra. 
Vidal sobre el continuisme dels pressupostos i anuncia el seu vot a favor. 
 
El president, Sr. Fierro agraeix el vot favorable del PP i l’abstenció del PSC, i també coincideix en 
l’explicació del fet que és un pressupost continuista, com ara per ara no pot ser d’altre manera. En 
relació a la petició d’incloure més alguna obra més per ajuntaments petits respon que ara per ara i 
tenint en compte que no es pot garantir el pagament al contractista considera que no ajuda a 
ningú. En referencia però al mateix tema explica que s’està intentant fer altres coses com buscar 
altres finançaments, i posa per exemple les gestions que s’estan fent en relació a l’obra de la 
carretera de Vilanova de Banat per implicar més departaments de la Generalitat , els esforços per 
donar suport als ajuntaments en temes laborals, fiscals i comptables per buscar una reducció de 
costos i altres. En relació al suport a la cultura i a les associacions s’intenta fer col·laboracions amb 
l’aportació de recursos humans del consell comarcal que ara per ara son els únics possibles. 
 
 
ACORD 
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2014 I PLANTILLA DE PERSONAL 

Núm. exp. INT 2014/4 
 
Vist el pressupost presentat i discutit, es proposa elevar al Ple l’aprovació de l’expedient de 
pressupost integrat per l’estat d’ingressos i despeses del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i la 
previsió d’ingressos i despeses d’Iniciatives Alt Urgell S.A., el resum del qual és el següent: 
 

CONSELL COMARCAL ALT URGELL 2014 

ESTAT D'INGRESSOS   IMPORT 

CAPITOL 3 (Taxes i altres ingressos)   86.138,89 

CAPITOL 4 (Transferències corrents)   4.416.367,65 

CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials)   30.550,00 

CAPITOL 7 (Transferències de capital)   426.000,80 

CAPITOL 8 (Actius financers)   20.000,00 

CAPITOL 9 (Passius financers)   79.229,95 
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TOTAL ESTAT D'INGRESSOS   5.058.287,29 
   

ESTAT DE DESPESES   IMPORT 

CAPITOL 1 (Despeses de personal)   1.480.811,75 

CAPITOL 2 (Despeses bens corrents i serveis)   2.221.066,99 

CAPITOL 3 (Despeses financeres)   82.543,74 

CAPITOL 4 (Transferències corrents)    698.294,46 

CAPITOL 6 (Inversions reals)   438.000,80 

CAPITOL 7 (Transferències de capital)   7.830,00 

CAPITOL 8 (Actius financers)   20.000,00 

CAPITOL 9 (Passius financers)   109.689,55 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES   5.058.287,29 
 
 
 

PLANTILLA  DE PERSONAL - PRESSUPOST  2014 
     

Denominació del Escala-sub.       
lloc de treball Requisits Grup Places Vacants 

     
Alt càrrecs     
Càrrecs electes Llei 6/1987   1  - 
     
Personal eventual     
Gerencia Llei 6/1987 A1/A2 1  - 
     
Personal funcionari     
Secretari general H.N. secret. A1 1 1 
Interventor H.N. interv. A1 1 1 
Servei assist. tècnica SAT H.N. sec-int. A1 3 2 
T. Gestió Econ.-Tresorer Ad. esp. tèc. A2 1  - 
Arquitecte tècnic Ad. esp. tèc. A2 1 -  
Servei assist. tècnica SAT H.N. sec-int. A2 2 -  
T. consum i ensenyament Ad. especial A2 1 -  
Administratiu Ad. general Ad. general C1 1  - 
     
Personal laboral permanent     



Técnics superior Llicenciatura esp. A1 3 1 
Tècnics de grau mig Diplomatura esp. A2 6 -  
Administratius BUP / FP2 C1 6 1 
Auxiliars administratius Graduat esc. C2 3 1 
Serveis auxiliars Certificat esc. AP 2  - 
     
 
 

INICIATIVES ALT URGELL, S.A. 
 

Previsió d’ingressos i despeses  
Exercici 2014  

 
PREVISIÓ D'INGRESSOS IMPORT 

  
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos 300.000,00 € 
CAPÍTOL 4. Transferències corrents 379.160,38 € 
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 3,00 € 

TOTAL PREVISIÓ D'INGRESSOS 679.163,38 € 
  
 
 

PREVISIÓ DE DESPESES IMPORT 
  

CAPÍTOL 1. Despeses de personals 303.318,24 € 
CAPÍTOL 2. Despeses en béns corrents i de serveis 373.845,14 € 
CAPITOL 3. Despeses financeres 2.000,00 € 

TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES 679.163,38 € 
  
 

INICIATIVES ALT URGELL, S.A. 
Plantilla de personal 

Exercici 2014 
 
Personal laboral 
 
Orgànic Denominació Grup Places Observacions 
GENERAL Gerent A 1 Nom. gerent consell 
     
EDAR Director tècnic EDAR A2 1 Tècnic consell 
 Operaris manteniment E 2 Ocupada c/temporal 
     
TELECOMUNICACIONS Tècnic projectes A2 1 Ocupada c/temporal 
     
CUINA  Cuiners E 4 Ocupada c/temporal 
 Neteja E 3 Ocupada c/temporal 
 Xofer càtering E 1 Ocupada c/temporal 
 Monitors menjador E 8 Ocupada c/temporal 
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EDUCACIÓ Monitors transportats E 1 Ocupada c/temporal 
 
Atès el disposat a l’article 168 i següents del Real Decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Real Decret 500/1990, de 20 de abril, pel que 
es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria, amb 9 vots a favor dels conseller comarcal de CiU i del 
PP, i 4 vots d’abstenció dels consellers del PSC-Progrés, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el límit de despesa per a l’exercici 2014 en 614.849,25 euros. 
 
Segon. Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2014. 
 
Tercer. Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del personal de la 
corporació, un exemplar dels quals figura com a annex del pressupost amb tots els requisits que 
determinen els articles 25, 29 i 30 del Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat 
per Decret de la Generalitat núm. 214/1990, de 30 de juliol, i integrada per:                                                                                             
 
Quart. Exposar al públic el pressupost durant el termini de quinze dies en la forma que estableix 
l'article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en relació 
amb l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en el ben entès que, de no produir-se reclamacions, 
el pressupost es considerarà definitivament aprovat, un cop complert el període d'exposició, a l'efecte 
de prosseguir els tràmits establerts als paràgrafs 3 i 4 de l'article 150 de la Llei 39/1988.  
 
Cinquè. Inserir al tauler d'anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra del personal de la corporació i trametre'n una còpia 
certificada a la Subdirección General de la Función Pública Local del Ministerio de Administraciones 
Públicas, i a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat a través de les plataformes 
electròniques habilitades. 
 
 
11. ASSUMPCIÓ FUNCIONS DE GERÈNCIA PER LA PRESIDÈNCIA DURANT BAIXA 
PREVISTA 

Núm. exp. SEC-2014-03 
 
D’acord a allò establert a l’article 16 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, el qual descriu les 
funcions atribuïdes a la gerència de la corporació comarcal, les quals són: Dirigir l'administració 
comarcal i executar els acords del ple; Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis 
comarcals; Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació 
que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes, dirigir el personal de la corporació i exercir 
altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del president i del 
ple enumerades pels articles 13 i 14. 
 



La corporació comarcal va nomenar en el ple del 28 de juliol de 2011 a la Sra. Sara Camps i Mora 
com a gerent, qui va prendre possessió el dia 1 d’agost de 2011 i des de llavors exerceix les 
funcions a dalt descrites en el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Aquest acord va ser publicat al 
DOGC el dia 6 d’agost de 2011. 
 
Està previst que la Sra. Sara Camps i Mora obtingui un permís de maternitat en les properes 
setmanes, d’acord a allò que estableix l’estatut bàsic del treballador, així com la normativa vigent i 
el conveni de personal del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 
  
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  L’assumpció de les funcions de gerència per part de la Presidència del Consell Comarcal 
durant el període de permís de maternitat de la gerent.  
 
Segon.  Notificar als departaments interessats de la corporació comarcal.  
 
 
12. ACORD DE REINCORPORACIÓ I DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL 
 

Exp. Núm.: PER 2014/4  
 
En data 30 de gener d’enguany (R.E núm. 206) s’ha rebut escrit en el qual la Sra. Mireia Font 
Gras, on sol·licita la seva incorporació parcial d’un 10% de jornada com a tècnica per desenvolupar 
tasques a l’àrea de promoció econòmica i posterior compatibilitat de tasques per poder continuar 
treballant en el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, com a gerent. 
 
En data 1 de juny de 2009 la Sra. Mireia Font Gras va sol·licitar al Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
la concessió d’una llicència per assumptes propis per tal de poder desenvolupar altres tasques al 
Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya. Posteriorment va sol·licitar la suspensió del contracte amb 
reserva de lloc de treball al Consell Comarcal per tal de poder treballar al Consorci de manera 
exclusiva tal com exigien les Ordres del Departament d’Agricultura que regulaven les despeses de 
gestió dels grups Leader a Catalunya.  Durant el mes de desembre de 2013 va sol·licitar a 
l’assemblea General del Consorci la reducció del 10% de jornada que li fou concedia.  
 
Atès el disposat als articles 321 a 344 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals i el disposat al Conveni de Personal, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Acceptar la reincorporació parcial d’un 10% de jornada de la Sra. Mireia Font Gras, tècnica 
del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per realitzar tasques a l’àrea de promoció econòmica, amb 
efectes a partir del dia 14 de febrer de 2014. 
 
Segon. Autoritzar la compatibilitat de l’exercici de l’activitat pública declarada, i en concret les 
tasques de gerent del Consorci Alt Urgell-Cerdanya, amb les de tècnic de l’àrea de promoció 
econòmica del Consell Comarcal. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la interessada, al Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya i al Servei 
de Programació i Dinamització Rural del DAAM i a la persona interessada i a la intervenció 
comarcal per al seu coneixement i efectes. 
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13.CALENDARI DE SESSIONS DEL PLE 2014 
Exp. Núm.: PRS 2014/5  

 
Es presenta el calendari de sessions per a l’any 2014 adaptant-se al calendari a l’ordinarietat 
fixada del segon dijous de cada dos mesos a excepció del Ple de l’agost que s’adapta al dijous dia 
31 de juliol, i el Ple del desembre que s’adapta al dijous dia 18. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Fixar les sessions següents: 10 d’abril, 12 de juny, 31 de juliol, 9 d’octubre i 18 de 
desembre. 
 
Segon. Fer públic aquest acord fixant-lo al taulell d’anuncis comarcals i notificant-lo a tots els 
ajuntaments de la comarca i notificar aquest acord a tots els consellers comarcals. 
 
 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
 
14. ACORD DE COL.LABORACIÓ AMB EL PROGRAMA MARC DE COOPERACIÓ 
“ARACOOP” AMB EL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ I LA CONFEDERACIÓ DE 
COOPERATIVES DE CATALUNYA. 

Exp. Núm.: PRS 2014/6  
 
S’han rebut, per part del Departament d’Empresa I Ocupació, les instruccions per formalitzar 
l’adhesió al Programa marc de Cooperació publico privat que té com objectiu renovar, ampliar i 
enfortir l’economia social i cooperativa a Catalunya, i dels diversos àmbits econòmics, social i 
territorials. 
 
Tenint en compte que l’adhesió a aquest programa es desenvolupa mitjançant un projecte liderat 
per la Confederació i les Federacions de Cooperatives de Catalunya i la participació activa i la 
implicació d’entitats i organitzacions sectorial i territorials que desenvolupen activitats de foment de 
economia social  i cooperativa.  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Urgell al programa marc de cooperació 
públic-privat  promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació amb la Confederació i Federació de 
cooperatives de Catalunya (ARACOOP), en el marc del programa Catalunya Empren. 
 
Segon.  Formalitzar l’adhesió mitjançant la tramesa de la documentació corresponent AL 
Departament d’Empresa i Ocupació.  
 
 
15. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE BCIL DE L’ERMITA DE SANTA PELAIA (MUNICIPI 
FÍGOLS I ALINYÀ) 

Núm. exp. BCL 2014/1  



 
L’Ajuntament de Fígols i Alinyà ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’ermita 
de Santa Pelaia, titularitat del Bisbat d’Urgell. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’ha comunicat al propietari que no ha presentat cap al·legació dins del termini 
indicat. 
 
Destaca de l’informe que és tracta d’una singular plasmació arquitectònica de la devoció popular 
en terres de l’Alt Urgell, que manté uns lligams sentimentals força estrets amb els veïns de les 
poblacions d’Alinyà i Perles a través de la celebració periòdica d’un aplec en ocasió de la 
celebració del seu patronatge, i que la seva integració en el paisatge de muntanya que la circumda 
és generadora d’uns valors estètics singulars. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’ermita de Santa Pelaia. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord al Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament de Fígols i Alinyà. 
 
 
Punts inclosos per urgència 
 
16. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL 3R. I 4RT. TRIMESTRES DEL 
2013 I DE LA RENDICIÓ D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL AL MINHAP 

Núm. exp. INT-2013-17 
 
L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
determina l’obligació de les corporacions locals de l’elaboració d’un informe trimestral sobre el 
compliment dels terminis per el pagament de les obligacions de cada Entitat Local. 
 
Es dóna compte al Ple de l’informe sobre morositat del  3r i 4rt.. trimestres de 2013, del qual ja es 
va informar a la Comissió Informativa de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territorial.  
 
Per altre banda l’article 27.3 de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, que estableix l’obligació de rendir trimestralment al Ministerio l’estat estats d’execució 
del pressupost trimestrals  que inclou l’informe d’intervenció sobre l’avaluació del compliment 
d’objectius contemplats a la Llei Orgànica 2/2012 sobre estabilitat pressupostària, compliment de la 
regla de la despesa i deute viu (exp. INT-2013-17). 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Donar-se per assabentat de l’informe d’intervenció sobre morositat esmentat a 
l’antecedent. 
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Segon. Donar-se per assabentat de la presentació al MINAHP de la rendició dels estats d’execució 
del pressupost trimestrals del 2013 i de l’informe d’intervenció. 
 
 
17. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LES RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA. 
 
Es dóna compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència dictats entre la 
última sessió del Ple i la data d’avui. 
 

• Decrets:  
Del núm. 220 al 229 del 2013 i de núm. l’1 al 19 del 2014 compresos entre els dies 19 de 
desembre  fins la data d’avui. 

• Resolucions:  
El núm.  116 del 2013 i del núm. 1 al 13 del 2014 compresos entre els dies 19 de desembre  
fins la data d’avui. 
 

 
18. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa en primer lloc de l’assistència a la última sessió del Consell d’Alcaldes  del Sr. 
Trasobares, Director General de Medi Natural i del Sr. Badell, enginyer forestal de la comarca, en 
què es va parlar de la gestió forestal i es va plantejar buscar fórmules de gestió integral del tipus 
de la què s’està duent a terme al Berguedà. 
 
En segon lloc proposa fer una jornada tècnica i informativa, dirigida a alcaldes, consellers i tècnic 
del mon local de la comarca, sobre la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració Local. 
 
També informa sobre la presentació del Camí dels Bons Homes que es farà el dia 5 de març a 
Barcelona, i a la què hi haurà una ponència sobre el camí de Belibaste que transcorre a l’Alt Urgell, 
i a través del qual es volen posar en valor actius i recursos del territori i de les activitats que s’hi 
poden fer. 
 
En últim lloc informa de la presentació a Israel (Tel-Aviv) del projecte titulat “Perseguits i salvats” 
per part de la Diputació de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs, sobre les rutes de fugida del jueus 
des del sud de França cap a aquesta cantó dels Pirineus, i amb el qual s’ha anat de la mà de 
l’ambaixador d’Israel a Espanya. Es planteja demanar una subvenció a Departament d’Empresa i 
Ocupació per posar en valor el camí de Bescaran - Estamariu la Seu com a eix del projecte a l’Alt 
Urgell. 
 
 
19 TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No havent-hi cap alcalde present no hi ha intervencions en aquest punt. 



 
 
20.PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal i expressa el desig de felicitació a la Sra. Camps, gerent en la seva 
futura maternitat. Aquest desig és refrendat per tots els presents. 
 
 
I, no havent-hi cap altra paraula demanada, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta, de la qual dono fe i que signa amb mi el president. 
 
La secretària       El president   
 
 
 
 
 
Montserrat Pagès Llop     Jesús Fierro i Rugall 
    
 


